Попуштање на ограничувањата
Австралија успешно ја „израмни кривата“ и бројот на нови случаи на КОВИД-19 ширум земјата во моментов е
многу мал. Сега можеме да почнеме да правиме претпазливи чекори за да олабавиме некои од
ограничувањата кои помогнаа да го потиснеме ширењето на вирусот.
Секогаш имаше разлики како КОВИД-19 се прошири во државите и териториите. Националниот кабинет усвои
план од три чекори за постепено укинување на некои основни ограничувања во периодот од сега до јули, со
кој се земаат предвид тие разлики. Планот се засновува на стручниот совет од Австралискиот главен одбор за
здравствена заштита.
Според планот, државите и териториите можат низ тие чекори да минуваат со различни брзини, во зависност
од околностите во нив.
Додека се движиме кон живот во COVIDSafe Австралија, треба сите да продолжиме со одржувањето на
физичко растојание и добра хигиена. Сега повеќе од било кога, важно е луѓето да останат дома ако не се
чувствуваат добро, дури и ако само малку не им е добро.
Апликацијата COVIDSafe исто така ќе помогне семејствата, пријателите и заедниците да останат COVIDSafe.
Нашиот успех во останувањето COVIDSafe додека ограничувањата попуштаат зависи од тоа како ние – како
поединци – сме одговорни и одговорното однесување го правиме дел од нашиот секојдневен живот. Кога
излегувате од дома, секогаш размислувајте како ќе внимавате на сопствената и на безбедноста на вашето
семејство, пријатели и колеги на работа.
Планот од три чекори им дава на Австралијците повеќе извесност што ќе се случува во следните месеци. За
секоја од главните области на ограничувања постојат три клучни чекори помеѓу тоа каде сме сега и каде
сакаме да бидеме.
Првите чекори се претпазливи затоа што е важно да не брзаме премногу и го загубиме тоа што сме го
постигнале. Некои бизниси ќе почнат да работат бидејќи почнуваме да дозволуваме групи до 10 лица да
бидат заедно во домови и во заедницата. Овие први чекори ќе помогнат да почне да закрепнува нашата
економија и нѝ даваат повеќе можности да бидеме во врска со семејството и пријателите лице-в-лице.
Вторите чекори ќе следат со можност за собирање на поголеми групи и повторно почнување со работа на
поголем број бизниси. Бидејќи бизнисите ќе прават чекори да обезбедат дека се COVIDSafe, сите ние треба да
се чувствуваме безбедни и сигурни да правиме некои нешта што нѝ недостигаа последниве неколку месеци.
Некои нешта со поголем ризик и натаму ќе бидат ограничени.
Со третите чекори ќе почне целосното прифаќање на долгорочни COVIDSafe начини на живот и работа. Тоа ќе
биде нашето „ново нормално“ сè додека вирусот претставува закана. Ограничувањата ќе бидат намалени на
минимум. Собирите до 100 лица, патувањата во други австралиски држави и територии, повеќе спорт во
заедницата и можноста за патувања во Нов Зеланд ќе бидат поткрепени со универзални COVIDSafe постапки.
Некои ограничувања на нешта како што се патувањата во странство и масовните собири, може да останат.
Националниот кабинет редовно ќе разгледува како напредуваме, па ќе можеме безбедно да одиме напред.
Како што ограничувањата се намалуваат, Австралија треба да очекува зголемување на бројот на случаи или
можни избувнувања. Смислата на планот не е нашите животи да се вратат како што беа пред КОВИД-19, туку
да научиме да живееме COVIDSafe.
Ако секој го даде својот придонес, ќе изградиме COVIDSafe Австралија во која животите и егзистенцијата се
заштитени.
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